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Velkommen til augusts infoblad

Sommerferien er veloverstået og nu går slutspur-
ten for alvor ind. Den 30. november venter lige 
om hjørnet. 

Denne måneds infoblad handler blandt andet om 
parkering og fælleshuset.
 
God læselyst :)
 
Mange hilsner
Østjysk Bolig

Information til beboerne i Ryhaven

Hvad sker der lige nu?

Peter fra Scandi Byg fortæller:

Sommerferien er nu afviklet og vi er tilbage 
med fuld styrke på byggepladsen.

Vi er nu koncentreret omkring området ved 
Etape 5 og Etape C. Disse etaper går plan-
mæssigt. 

Enkelte entreprenører har arbejdet i sommer-
ferien, for at vi kan holde tidsplanen. Husene 
bliver påbegyndt monteret i uge 35 som plan-
lagt. 

I ugerne 35-40, hvor der er boksmontage, 
er der parkeringsforbud i venstre side af 
Ryhavevej (sydsiden/fortovssiden). Det er 
VIGTIGT, at dette overholdes, for at kran og 
lastbil kan komme frem.

Beplantning i Etape 4 vil foregå i plantesæ-
sonen ca. medio oktober til medio november 
2017.

Vi er blevet spurgt til, om der kan laves adgang 
til legepladsen fra det nordlige område. Det er 
desværre ikke muligt at etablere en sådan pas-
sage, da det er byggepladsområde med krav 
om hjelm, vest mv. Det vil sige, at I er nødt til 
at gå af St. Blichers Vej de næste måneder.

Genhusningskontoret

Genhusningskontoret holder lukket torsdag 
den 24. august. Det vil sige, at næste åbnings-
dag er den 31. august fra 14.00-16.00 :)

etape 5:
26/9/16 - 23/2/17



KONTAKT

Du får under hele renoveringen løbende infoblade udgivet af Østjysk Bolig med seneste nyt.
Du kan finde de udgivne numre af infobladet og læse mere om renoveringen på www.oestjyskbolig.dk.  
Klik på ”Din afdeling”, ”Ryhaven” og gå ned i bunden af siden.
Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer på 
beboermail@ojba.dk eller 2891 9808.
Jeres beboerkontakt hedder Trine Blicher Folmer.

Parkering ved børnehaven
 
Vi har fået en henvendelse fra børnehaven, der 
to gange på det sidste ikke har fået tømt deres 
affaldscontainere, da der har holdt parkerede 
biler i vejen.

Det er meget vigtigt, at I ikke parkerer på de gule 
linjer på parkeringspladsen ved børnehaven. Tak 
:)

Nyt fra fælleshuset

Lene, der står for udlejning af fælleshuset, 
fortæller, at det nye fælleshus bliver lejet rigtig 
meget ud. Så ved man, at man gerne vil leje det 
på et bestemt tidspunkt, så skal man ringe til 
hende hurtigst muligt. Du kan ringe på 86 18 81 
56 mellem kl. 15 og 20 på hverdage.

Del de gode historier
 
Vi vil stadig gerne høre, hvis du har en positiv 
historie om eller fra Ryhaven eller dit nye hus, 
som du har lyst til at dele med os og dine na-
boer. Skriv gerne en mail eller send et billede til 
Vibeke på vih@ojba.dk :)

etape 5:
26/9/16 - 23/2/17


